
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP,
konané dne 16.11.2010
v     Praze ve Fakultní nemocnici na     Královských Vinohradech.  

Přítomni (bez titulů): Honová, Horáková, Kubeš, Odrážka
Omluveni: Feltl, Judas, Petera, Soumarová, Šlampa  
Za revizní komisi: Kubecová, Macháňová

Přítomné členy za hostitelské pracoviště přivítala přednostka kliniky MUDr. Martina Kubecová, 
PhD.
Jednání řídil předseda výboru SROBF doc. MUDr. Odrážka, PhD:

1 .   ČLK – definování standardní péče.
Předseda výboru obdržel dopis od ČLK, který se týká připravované změny zákona o 
veřejném zdravotním pojištění. Je třeba provést rozbor všech zdravotních výkonů, jak jsou 
pro jednotlivé odbornosti uvedeny v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, a 
stanovit, které výkony dané odbornosti se mají hradit plně, částečně a hradit nemají. Výbor 
trvá na svém stanovisku z října 2010, které vyjádřil na tentýž dotaz z MZ. Doporučuje 
všechny výkony pro odbornost radiační onkologie zařadit do skupiny plně hrazených z 
veřejného zdravotního pojištění.

2 .   Záštita nad odbornými akcemi.
a/ Na základě žádosti prof. MUDr. Petery, PhD výbor SROBF vyslovuje souhlas s převzetím 

            záštity nad 7. konferencí SROBF, která se bude konat v Hradci Králové ve dnech 25.- 
            26.2.2011.

b/ Odborné akce pro rok 2011, nad kterými výbor SROBF převzal záštitu, budou zveřejněny 
na webových stránkách společnosti. Ke dni dnešní schůze se jedná o 3 akce: Winter glio 
meeting, konference SROBF v Hradci Králové a Brněnské onkologické dny. 

3.   Nabídka radioterapie v Oblastní nemocnici Kladno.
Výbor se seznámil s dopisem prim. MUDr. Kvěcha z Oblastní nemocnice Kladno. Prim. 
MUDr. Kvěch nabízí péči v oboru radiační onkologie, sděluje rozsah poskytovaných výkonů 
a současně žádá o zveřejnění těchto informací na webových stránkách SROBF. Výbor bere 
na vědomí. Vzhledem ke skutečnosti, že webové stránky SROBF neprezentují činnosti 
ostatních pracovišť radiační onkologie, uveřejnění jednoho pracoviště by se vymykalo 
současné koncepci. 

4.   Gynekologické standardy.
MUDr. Kubecová, PhD podala informaci o postupu zpracovávání onko-gynekologických
standardů.

5.   Vzdělávání.
Postgraduální vzdělávání: Doc. MUDr. Odrážka, PhD podal informace ze schůze s ředitelem
IPVZ. Dle pracovní verze má dojít od 1.1.2011 k přechodu postgraduálního vzdělávání z
IPVZ na univerzity, lékařské fakulty. Při převodu se počítá s přechodným obdobím.

6.   Spolupráce s ESTRO.
V souvislosti s přípravou prezentace SROBF na výroční konferenci ESTRO, která se bude 
konat ve dnech 8.-11.5.2011 v Londýně, výbor diskutoval obsah prezentace národní odborné 
společnosti. Po seznámení se s návrhy připravenými prim. MUDr. Feltlem, PhD výbor 
preferuje variantu, která prezentuje širší záběr na onkologickou problematiku v České 



republice, nejen úzce na vlastní národní odbornou společnost. Spoluprácí s ESTRO pověřeni
            prim. MUDr. Feltl, PhD, doc. MUDr. Odrážka, PhD a MUDr. Kubeš, PhD.

7.   Různé:
a/ Výbor SROBF bere na vědomí informaci o založení České resuscitační rady.
b/  Ing. Horáková, CSc., se ujme distribuce zbývajících výtisků publikace 20 let Společnosti 
radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, Historie radioterapie v České republice.

 
Další schůze výboru SROBF ČLS JEP se bude konat dne 14.12.2010 v Praze Na Bulovce.

Zapsala: Macháňová
Vidoval a schválil: Odrážka


